SÖDERBÄRKE
KYRKBY &
HEMBYGDSGÅRD

12. Vallinska gården
Vallinska gården har använts som tjänstebostad till
församlingens personal men är idag ett privatägt hus.

13. Paul Eriksson-muséet
Här finns sedan 2013 ett museum med verk av den lokala
konstnären Paul Eriksson. Han donerade större delen
av sin samlade produktion (ca 300 verk) till Söderbärke
Församing. Ett 80-tal, främst träskulpturer, visas nu i en
permanent utställning.

14. Prästgården

15. Gamla brandstationen
Byggnaden, även kallad Spruthuset, användes som
brandstation från 1926. Slangtornet har dock rivits.

Fr v. Gamla kommunalkontoret, Hembygdsgården, Vallinska
gården, Prästgården (delvis skymd), Klockargården/
Sockenstugan, Församlingshemmet, Kyrkan.

Söderbärke Hembygdsförening

Naturskönt område med badplats och friluftsscen som
bland annat används vid Söderbärke Hembygdsförenings
traditionella midsommarfirande.

Föreningen grundades år 1925 och arbetar för att ta vara
på bygdens kulturhistoria. Söderbärke Hembygdsgård,
också kallad Baggströmska gården, ägs och förvaltas
av föreningen som också arbetar för bygdens lokala
utveckling, ökad kulturturism och att stärka samhörigheten
i bygden.

17. Erikadalen

Vill du vara med?

Från Erikadalen fraktades sandlera till bland annat
Kvarnsnäs tegelbruk. Här låg även ett av Kyrkbyns varv
som byggde kanalbåtar fram till förra sekelskiftet.

Välkommen som aktiv eller stödjande medlem! Sätt in årsavgiften 50 kr på bankgiro 815-0435. Kom ihåg att ange
ditt namn och gärna E-postadress!

16. Hagudden

18. Bostadshus
Mellan 1940 och 1960 var detta Söderbärkes Posthus.

19. Kyrkskolan

För kontakt med hembygdsföreningen
E-post: lennart.stalberg@telia.com
Tel 0705- 69 33 82.

Söderbärke Kyrkskola ligger här och togs i bruk 1939.

20. Jaktudden
Här fanns ett av Kyrkbyns varv som byggde jakter för
trafiken på Strömsholms kanal. Varvet var pråmskepparnas arbetsplats när de inte arbetade på kanalen.

Vill du besöka fler av Ekomuseum Bergslagens miljöer?
www.ekomuseum.se
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FOTO: EKOMUSEUM BERGSLAGEN

Ursprungligen en bondgård med tillhörande ekonomibyggnader uppförda på Hagudden. Gården byggdes i
slutet av 1800-talet med grundstenar från en gammal
tingsplats som fanns på udden norr om kyrkan. En tid
inrymde huset ett pensionat. På 1950-talet blev det
prästgård. I västra flygeln finns idag en vävstuga.
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1. Kolhusudden

4. Mejeriet

På udden låg Larsbo bruks kolhus. Husen var lagerplats för
kol från milorna i väntan på vidaretransport till andra bruk.

Byggnaden uppfördes 1876 och har inrymt mejeri, affärslokal,
jordbrukskassa, polisstation, häkte, brandstation, sotarkammare
och skolkök. Häktets celler finns kvar. En del av byggnaden
används fortfarande av kommunen, resten är bostäder.

2. Gamla kommunalhuset
Söderbärke var egen kommun fram till 1973 och denna
byggnad användes till kommunalhus. Huset har även inrymt
bostäder, affärslokal och folkbibliotek. Nu är det privatbostad.

3. Söderbärke Hembygdsgård
Den gamla bergsmansgården förvärvades på 1950-talet av
Söderbärke Hembygdsförening, som ansvarar för dess skötsel. Mangårdsbyggnaden är från år 1800. Av ekonomibyggnaderna finns idag bagarstugan/brygghuset från 1700-talet
kvar samt en loftbod och en vedbod/sädesmagasin. Söder
om gården (idag parkering) fanns förr i tiden fler hus – bland
annat ladugård. I Bagarstugan är det café sommartid och i
magasinet hantverkarbod med försäljning av lokalt hantverk.

5. Kyrkstall
Kyrkstallet användes för att logera kyrkbesökarnas hästar. Idag
används stallet snörika jular vid julottan.

6. Båthus
Här finns Söderbärke Kyrkbåtsförenings två nybyggda kyrkbåtar,
som bland annat används vid kapprodd på sjön Barken.

7. Klockargården/Sockenstugan
Förr var detta bostad åt församlingens klockare. Här hölls även
sockenstämma och ting. Bord och stolar som användes vid
stämmor/förrättningar finns idag på Hembygdsgården. Idag privat.

Utsikt från kyrktornet, Söderbärke kyrka. I förgrunden Klockargården,
längre bort till vänster Hembygdsgården och Kommunalhuset. Till
höger i kanten Mejeriet.

8. Församlingshemmet
Här låg Söderbärke kyrkskola fram till och med 1939 då nya
Kyrkskolan byggdes. Nu är gården församlingshem för olika
aktiviteter, med en ny tillbyggnad för pastorsexpeditionen.

9. Ehrenheimska gravkapellet
Ehrenheimska gravkapellet kallas ibland även för Malingsbograven. Ehrenheimarna ägde Malingsbo bruk.

10. Söderbärke kyrka
Söderbärke fick sin första kyrka – ett enkelt träkapell – på
1100-talet. På mitten av 1300-talet uppfördes den medeltida
stenkyrka som vid tiden för brukens blomstring i början på
1700-talet byggdes ut och om för att få dagens utseende
och karaktär. Kyrkbygget är väl dokumenterat och alla
församlingsbor fick på olika sätt bidra till arbetet. Bland de
mest generösa bidragsgivarna var släkterna Ehrenheim och
Tersmeden, ägare av Malingbo respektive Larsbo bruk.

11. Komministergården
Församlingen köpte in huset som tjänstebostad för
komministern med familj. Senare fick kyrkvaktmästaren bo
här. Idag är huset privatbostad.

